
ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO NA 10 ROCZNICĘ USTANOWIENIA DIECEZJI

RADOŚĆ DZIĘKCZYNIENIA

Umiłowani Diecezjanie !
Czwarta niedziela Wielkiego Postu zwana jest niedzielą radości (Laetare). Modlitwa –
antyfona na Wejście wszystkim o tym przypomina: „Cieszcie się ... weselcie się i nasycajcie
się u źródła waszej pociechy” (Iz 66, 10-11).
Dziesięć lat temu wielka radość ogarnęła lud Ziemi Śląskiej. Dnia 25 marca 1992 r., Ojciec
Święty bullą „Totus tuus Poloniae”, erygował diecezję gliwicką, a kościół pod wezwaniem
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach podniósł do godności katedry.
Terytorium nowej diecezji zostało wydzielone z części diecezji katowickiej oraz diecezji
opolskiej. Na mocy tej bulli powstała również nowa prowincja kościelna – Metropolia
Górnośląska, obejmująca archidiecezję katowicką, diecezję gliwicką oraz diecezję opolską.

I. Bogu i ludziom niech będą dzięki
1. „Zaprawdę godną i sprawiedliwą jest rzeczą” abyśmy najpierw Bogu złożyli
dziękczynienie za dar ustanowienia naszej diecezji i to właśnie z okazji dziesiątej rocznicy jej
utworzenia. Chrystus przekazał nam ten dar przez swego Namiestnika – Jana Pawła II. Słowa
modlitwy wdzięczności kierujemy do Boga w intencji Ojca Świętego – Piotra naszych
czasów. Modlitwą wdzięczności obejmujemy wszystkich wiernych, którzy choć wywodzący
się z różnych terytoriów, poczuli się złączeni w jednej wspólnocie nowej diecezji. Ogromna
w tym zasługa również kapłanów, duszpasterzy wszystkich parafii. Również za ich katolicką
postawę kierujemy do Boga podziękowanie.
2. Składać chcemy Bogu dziękczynienie za wszystkich diecezjan, którzy swoją ofiarnością
wspierają struktury diecezjalne. Wdzięczni jesteśmy Bogu i ludziom za nasze Seminarium
Diecezjalne, złączone z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Dziękować
winniśmy Bogu i ludziom za istniejące struktury Caritas, w tym liczne stacje opieki na czele
ze znanym Ośrodkiem Rehabilitacyjno - Edukacyjnym dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w Rusinowicach.
To dzięki Opatrzności Bożej i ofiarnej pracy wiernych powstało wiele instytucji działających
dla dobra człowieka i na chwałę Boga.
Nie sposób tu nie wspomnieć wielkiego wydarzenia i wielkiego zgromadzenia wiernych,
związanego z wizytą Ojca Świętego na ziemi gliwickiej. To był wielki zryw ludzi wiary, ale i
zryw ofiarności i współpracy dla sprawy Bożej i dla naszego rodaka – Ojca Świętego. Za ten
dar obecności Ojca Świętego w naszej diecezji składamy Bogu wielkie dziękczynienie.
Wielu w tym dziesięcioleciu siało ziarno Boże, wielu czasem niepostrzeżenie dla ludzkiego
oka trudziło się dla sprawy całej diecezji. Może trzeba by przytoczyć słowa św. Pawła
skierowane do wspólnoty wiernych w Koryncie, którzy spierali się komu przypisać większe
zasługi, czy św. Pawłowi, czy Apollosowi. Św. Paweł ujął to krótko: „Ja siałem, Apollos
podlewał, lecz Bóg dał wzrost” (I Kor 3,6).
Więc Bogu niech będą dzięki za dziesięciolecie istnienia diecezji gliwickiej.

II. Dziękczynne uroczystości rocznicowe
Umiłowani Diecezjanie !
Diecezjalne uroczystości rocznicowe będą miały przede wszystkim akcent modlitewny.
Ogólnodiecezjalne uroczystości będą nas gromadziły w naszym kościele katedralnym, w
kościele – jak mówimy – Matce wszystkich kościołów parafialnych diecezji gliwickiej. Ma to
sprzyjać pogłębieniu budowania jedności diecezjalnej.
1. Ogólnodiecezjalna, dziękczynna uroczystość, z udziałem biskupów, kapłanów
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diecezjalnych i zakonnych, Parafialnych Rad Duszpasterskich oraz wiernych z parafii
gliwickich odbędzie się w sobotę 6 kwietnia o godz. 10.00, ponieważ 25 marca przypadnie w
Wielkim Tygodniu.
Akcent rocznicowy będzie również na Spotkaniu Młodych w Niedzielę Palmową (o godz.
15.00). W ramach tego spotkania poświęcona zostanie Pamiątkowa Tablica Prymasa
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako dziękczynienie za sprawowaną posługę
pasterską.
Również w kościele katedralnym swój Dzień Skupienia będą mieli Nadzwyczajni Szafarze
Komunii Świętej w dniu 16 marca (sobota godz. 10.00).
Dzień modlitw o uświęcenie kapłanów również związany był z ich pielgrzymką do Matki
kościołów parafialnych w dniach 23 lutego oraz 2 marca.
Dzieci Pierwszokomunijne będą pielgrzymować do świątyni katedralnej w soboty 11 maja, 25
maja oraz 8 czerwca (godz. 10.00). Wszystkie dzieci pierwszokomunijne otrzymują w tym
roku pamiątkowy obrazek z wizerunkiem głównych patronów diecezji – śś. Apostołów Piotra
i Pawła.
Lektorzy wszystkich parafii zgromadzą się w kościele katedralnym w dniu 16 maja
(czwartek, godz. 18.00).
Dzień 15 czerwca – rocznica wielkiego zgromadzenia przy ołtarzu papieskim – to
pielgrzymka Ruchów, Oaz i Stowarzyszeń Katolickich do kościoła katedralnego. W tym dniu
nastąpi wmurowanie kamienia węgielnego, w budowany Dom – Centrum im. Jana Pawła II,
którego zbudowanie przyrzekliśmy jako wotum wdzięczności za obecność Ojca Świętego w
naszej diecezji. Na ten cel będą przeznaczone dwie kolekty diecezjalne. Jesienną kolektę
przyniosą w darze wierni poszczególnych parafii w dekanalnych pielgrzymkach do świątyni
katedralnej. Będzie to udział wiernych wszystkich parafii w diecezjalnym dziele budowy
Domu Jana Pawła II.
2. Rocznicowe dziękczynienie niech towarzyszy także różnym uroczystościom w
poszczególnych parafiach.
Dziękczynno - błagalne nabożeństwa Drogi Krzyżowej w kościołach, a także ulicami
naszych miast i wiosek, niech będą również naznaczone intencjami rocznicowymi.
25 marca - poniedziałek Wielkiego Tygodnia – intencją Mszy świętej dziękczynno - błagalnej
ogarniamy Ojca Świętego i całą diecezję.
Dnia 17 czerwca, w rocznicę faktycznego pobytu Ojca Świętego w diecezji, modlimy się za
Jana Pawła II oraz o powołania kapłańskie i zakonne w naszej diecezji.
3. Również tegoroczna pielgrzymka do sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy, w dniu 27
kwietnia będzie dziękczynieniem za ustanowienie Diecezji Gliwickiej. Niech każda parafia
ma w niej swojego delegata.
Taki charakter dziękczynny, rocznicowy związać chcemy w dniach sierpniowych z
pielgrzymką na Jasną Górę.
Wielkie dziękczynienie zanosić będziemy do Boga także za ustanowienie Metropolii
Górnośląskiej w czasie pielgrzymki mężczyzn zarówno w Piekarach (26 maja) jak i na Górze
Świętej Anny (30 czerwca).

Umiłowani Diecezjanie !
Jest stare, ale i piękne powiedzenie: córkami dziękczynienia są radość i nadzieja. W duchu
nabożnym chciejmy uczestniczyć w rocznicowym dziękczynieniu naszej diecezji, a Bóg da
wzrost radości i nadziei w naszym życiu.

Wdzięczny Bogu i wiernym diecezjanom
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Do odczytania dnia 10 marca br. w IV Niedzielę Wielkiego Postu.


